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Boletim Diário

Relatório Trimestral de Inflação reforçou sinalização da ata, de queda adicional da Selic para 6,25% em
maio e interrupção do afrouxamento a partir de então
O Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado hoje, reforçou a explicitação do plano de voo do Copom
apresentada na ata de sua última reunião, divulgada na terça-feira. Assim, o documento não alterou a nossa
visão de uma redução adicional da Selic em 0,25 p.p. em maio, para 6,25%, e manutenção desse patamar
até o final de 2018. Essa visão está atrelada à evolução do cenário básico e do balanço de riscos conforme o
esperado pela autoridade monetária. Em linha com a ata, o RTI destacou que a inflação tem sido baixa,
inclusive quando avaliados os núcleos, e que tem evoluído de forma mais benigna do que o esperado neste
início de ano. Ao mesmo tempo, o BC reconheceu que a atividade econômica mostra “recuperação
consistente”, mas que segue operando com níveis de ociosidade elevados. As projeções de inflação no
cenário que considera as projeções do Focus para câmbio e juros são de 3,8% em 2018, 4,1% em 2019 e
4,0% em 2020. No RTI de dezembro, essas mesmas projeções foram de 4,2%, 4,2% e 4,1%, nessa ordem.
Todas essas projeções estão muito próximas das respectivas metas (4,5%, 4,25% e 4,0%). Para o
crescimento deste ano, o Relatório manteve a projeção apresentada em dezembro, de 2,6%, mas com
alteração na composição. Em particular, destaque para revisão altista da projeção de investimento, de 3,0%
para 4,1% para 2018.

Atividade

BC: redução de alíquotas do compulsório terá impacto estimado de R$ 25,7 bilhões no sistema financeiro
Entre outras medidas de simplificação e aperfeiçoamento de normas de encaixe obrigatório, ontem o Banco
Central reduziu as alíquotas de recolhimento compulsório dos depósitos à vista, de 40% para 25%, e dos
depósitos de poupança, de 21% para 20%. No caso específico da poupança rural, a alíquota foi reduzida
para 20%, ante os 24,5% vigentes anteriormente. Essas medidas, também aprovadas ontem pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), devem gerar um impacto de R$ 25,7 bilhões no Sistema Financeiro Nacional
(SFN), segundo comunicado da autoridade monetária. Tais recursos têm o potencial de se somarem à
redução da Selic que tem sido praticada, com reflexos positivos sobre a economia. Por ora mantemos nossa
expectativa de uma queda adicional da Selic em maio, para 6,25%, mantendo-se nesse patamar até o final
de 2018.

Destaques do dia

o Relatório Trimestral de Inflação reforçou plano de voo do Copom: redução da Selic em maio, para 6,25%,
e manutenção da taxa na reunião subsequente

o Redução de alíquotas do compulsório terá impacto estimado de R$ 25,7 bilhões no sistema financeiro,
segundo o Banco Central

o Lançamentos e vendas de imóveis apresentaram alta em janeiro, indicando cenário positivo para o início
de 2018

o Fluxo cambial foi deficitário na quarta semana de março, explicado pelo saldo negativo da conta
financeira

o Setor público consolidado apresentou déficit de R$ 17,4 bilhões

o Terceira estimativa do PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre reforçou cenário de forte crescimento
em 2017

o PIB do Reino Unido avançou 0,4% no quarto trimestre, em linha com o esperado
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Abrainc: lançamentos e vendas de imóveis apresentaram alta em janeiro, indicando cenário
positivo para o início de 2018
Os lançamentos de imóveis residenciais somaram 3,4 mil unidades em janeiro, conforme divulgado
ontem pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Esse resultado equivale
a uma alta de 63,0% em relação ao mesmo mês de 2017, contribuindo para um avanço acumulado
de 19,5% nos últimos doze meses. As vendas, por sua vez, totalizaram 8,4 mil imóveis no primeiro
mês do ano, uma elevação de 21,0% na comparação interanual. Em sentido oposto, os distratos
recuaram 19,3% ante janeiro de 2017, uma redução de 21,7% no acumulado em doze meses. O
resultado aponta para cenário positivo do mercado residencial no início de 2018, reforçando a
tendência de interrupção da queda de preços de imóveis. Cabe registrar que outros indicadores do
setor, como os de confiança da indústria de construção, têm apontado para melhora das
percepções, em linha com esse cenário mais favorável.

Setor Externo

BC: fluxo cambial foi deficitário na quarta semana de março, explicado pelo saldo negativo da
conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 447 milhões na semana compreendida entre os
dias 19 e 23 deste mês, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas
comercial e financeira caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo
déficit da semana, ao apresentar saída líquida de US$ 1,9 bilhão. Para tanto, foram registradas
compras de US$ 11,1 bilhões e vendas de US$ 13,1 bilhões. A conta comercial, por sua vez, teve
superávit de US$ 1,5 bilhão, resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 4,4 bilhões,
acima dos US$ 2,9 bilhões contratados para importações. Com esse resultado, o fluxo cambial
acumula déficit de US$ 4,6 bilhões em março e superávit de US$ 2,0 bilhões no ano.

Fiscal

BC: setor público consolidado apresentou déficit de R$ 17,4 bilhões
Conforme informado ontem pelo Banco Central, o setor público consolidado registrou déficit
primário de R$ 17,4 bilhões em fevereiro, em linha com as expectativas do mercado, segundo
coleta da Bloomberg. Em doze meses, o resultado primário acumulou saldo negativo de R$ 94,3
bilhões (1,43% do PIB), menor do que o verificado em janeiro, de R$ 100,4 bilhões (1,53% do PIB).
A reversão do superávit mensal verificado em janeiro (R$ 46,9 bilhões) foi explicada
principalmente pelo déficit do Governo Central, que apresentou bons números no início do ano,
advindos de receitas extraordinárias. De fato, após o superávit de R$ 36,5 bilhões apurado em
janeiro, o Governo Central apresentou déficit de RS$ 19,0 bilhões no mês passado. No mesmo
sentido, os governos regionais reduziram seu superávit, registrando saldo positivo de R$ 2,0
bilhões. A dívida líquida do setor público como proporção do PIB atingiu o patamar de 52,0%,
pouco acima dos 51,8% apurados em janeiro. Com a recuperação da atividade, a arrecadação
esperada com concessões e leilões e considerando que as despesas cumprirão o limite
estabelecido pelo teto dos gastos, avaliamos que o setor público consolidado conseguirá cumprir a
meta estabelecida para 2018, de déficit de R$ 161,3 bilhões.
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Internacional

EUA: terceira estimativa do PIB do quarto trimestre reforçou cenário de forte crescimento em
2017
O PIB dos Estados Unidos cresceu 2,9% no quarto trimestre, em termos anualizados e em
comparação com o período imediatamente anterior, conforme a terceira estimativa divulgada
ontem. Esse resultado ficou acima do esperado pelo mercado (2,7%) e superou o resultado da
estimativa anterior (2,5%). A revisão altista do PIB norte-americano foi puxada,
substancialmente, pelo aumento dos investimentos em estruturas, de uma alta de 2,5% na
segunda estimativa para outra de 6,3% na leitura atual. O consumo privado também
apresentou uma revisão altista nessa nova estimativa, alcançando elevação de 4% (alta de 0,2
p.p em relação à divulgação anterior). Em sentido oposto, o crescimento dos investimentos em
propriedade intelectual foram revisados para baixo, de +2,4% para +0,8%. Por fim, o setor
externo e a variação de estoques continuaram contribuindo negativamente para o crescimento
do PIB. Enquanto a contribuição do primeiro desses dois componentes tornou-se ligeiramente
mais negativa (passando de -1,1 p.p. para -1,2 p.p.), a dos estoques apresentou melhora (de -
0,7 p.p. para -0,5 p.p). Em suma, em 2017 o forte crescimento dos investimentos e do consumo
privado fizeram com que o PIB dos EUA acelerasse de 1,5% em 2016 para 2,3% no ano passado.
Para este primeiro trimestre, esperamos desaceleração para algo em torno de 2,0% na margem
e, para 2018, uma alta de 2,6%.

Reino Unido: PIB avançou 0,4% no quarto trimestre
O crescimento da economia do Reino Unido veio em linha com o esperado e apresentou
expansão de 0,4% na passagem do terceiro para o quarto trimestre do ano passado. Esse
resultado representou uma desaceleração em relação ao observado no período anterior,
quando houve alta de 0,5%. Assim, o crescimento de 2017 foi de 1,8%, ligeiramente abaixo do
1,9% observado em 2016. Para 2018, esperamos que a expansão do PIB desacelere para 1,4%,
refletindo o aperto das condições monetárias previsto, para maio.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários se recuperam nesta manhã, em dia de fechamento de um trimestre
carregado de incertezas no âmbito global. Tais incertezas trouxeram elevada volatilidade nas
bolsas. As principais praças asiáticas encerraram o pregão no campo positivo, com destaque
para a alta de 1,3% do índice de Shanghai. As principais bolsas europeias e os índices futuros
das bolsas norte-americanas acompanham os ganhos na Ásia.

No mercado de divisas, o dólar apresenta ligeira depreciação ante as principais moedas.
Destaque para a apreciação mais intensa do iene, que recupera parte das perdas de ontem.
Hoje o mercado deve seguir atento à divulgação do PCE, índice de preços referência do Fed.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo exibem sinais mistos, com alguma
recuperação após a Opep ter anunciado que vai iniciar negociações com o objetivo de estender
o acordo de redução da produção do grupo. Os preços das principais commodities agrícolas
sobem, com exceção da soja, enquanto os metais industriais são negociados em baixa.

No Brasil, o mercado de juros deve reagir às projeções contidas no Relatório Trimestral de
Inflação (RTI), divulgado há pouco pelo BC e ao discurso do presidente da instituição, Ilan
Goldfjan, previsto para começar às 11h.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de transformação (fev)

09:00 Brasil IBGE: Pnad Contínua (fev) 12,7%

9:00 Alemanha Índice de preços ao consumidor (mar) - preliminar

9:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

9:30 EUA Rendimento pessoal (fev) 0,4% (m/m)

9:30 EUA Gastos pessoais (fev) 0,2% (m/m)

11:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (mar) - final 102 
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Indicadores do Mercado

28/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -5,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,32 0,00 -0,35 -3,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,24 0,00 -0,34 -3,22

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,08 0,01 -0,47 -2,61

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0,00 -4,30 -4,63 -5,21

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 0,00 -5,09 -5,22

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 169,02 2,80 16,20 -67,50

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,32 -0,12 2,52 5,75

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 83.874 0,08 -1,73 29,75

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.584 0,04 -1,64 29,73

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.605 -0,29 -4,01 10,45

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 249,11 0,41 -2,59 -1,45

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.031 -1,34 -4,70 9,52

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.122 -1,40 -4,21 -4,02

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,78 0,01 -0,08 0,36

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,8 0,9 13,8

Iene - ¥/US$ (**) 106,85 1,4 0,2 -3,9

Libra - US$/£ (**) 1,41 -0,6 2,3 13,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,31 -0,4 -2,8 -3,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,30 0,2 -0,5 -8,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,31 -1,3 0,4 10,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 69,53 -0,8 5,7 35,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.324 -1,3 0,5 5,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.018 -0,1 -2,6 4,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374 -0,1 -0,3 4,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,1 -1,5 2,0

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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